
 
   

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA PAKIET 

KOMENTARZ PAKIET  OSZCZĘDNY   OPTYMALNY   MAKSYMALNY   PRESTIŻ  

Składka roczna 34,00 zł 59,00 zł 87,00 zł 169,00 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł 24 m-ce od dnia zdarzenia  

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku 
komunikacyjnego  

5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł 
 24 m-ce od dnia zdarzenia; świadczenie się sumuje z NNW śmierć; szeroka definicja wypadku komunikacyjnego - pieszy, 

rowerzysta kierowca, pasażer; środki lokomocji - rower, pojazd silnikowy, wodny, szynowy, powietrzny 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek NW - system świadczeń progresywnych 

10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
1% – 25%  = 1% SU za każdy 1% uszczerbku; 26%–50% = 1,5% SU za każdy 1% uszczerbku; 51%–65% =2 % SU za każdy 1% 

uszczerbku; ; 66%–85% =2,5% SU za każdy 1% uszczerbku, powyżej 85%  =  3%  SU za każdy 1% uszczerbku 

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 
Oparzenie - czynnik termiczny, chemiczny, elektryczny. Odmrożenie - czynnik termiczny, chemiczny. Wypłata od II stopnia 

( co najmniej 5% powierzchni ciała). Świadczenie ustalane ( iloczyn procentu z tabeli i SU) jako % uszkodzonego ciała.  

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW  
(do 180 dni) 

 4 000 zł  
(40 zł za dzień do 14 

dni/20 zł za dzień 
powyżej 14 dni,  

dodatkowo OIOM  
40 zł za każdy dzień 

– max. przez 5 dni)  

 4 500 zł                                                                 
(45 zł za dzień do 14 
dni/22,50 zł za dzień 

pow. 14 dni,  
dodatkowo OIOM  

45 zł za dzień – max. 

przez 5 dni)  

 6 000 zł  
(60 zł za dzień do 14 

dni/30 zł za dzień 
powyżej 14 dni,  

dodatkowo OIOM  
60 zł za każdy dzień 

– max. przez 5 dni)  

 10 000 zł  
(100 zł za dzień do 14 

dni/50 zł za dzień 
powyżej 14 dni,  

dodatkowo OIOM  
100 zł za każdy dzień 

– max. przez 5 dni)  

Świadczenie płatne pod warunkiem pobytu w szpitalu przez 3 dni; max. 180 dni w roku polisowym.  

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł 
Warunki: pobyt w szpitalu nieprzerwanie 5 dni; pobyt w szpitalu rozpoczął się w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty 

zajścia zdarzenia. Wypłata SU. 

Koszty odbudowy stomatologicznej - następstwa NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 
Warunek - ząb stały; uszkodzony lub utracony. Zwrot  kosztów na terenie RP, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty 

zajścia NW; wypadek NW miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej; rachunki imienne. 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW  2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł 

 Zwrot kosztów leczenia do SU. Warunek - koszty poniesione na terenie RP, w okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od daty 
zdarzenia; rachunki imiennie. Koszty leczenia z tytułu: wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu (nie rehabilitacyjnym) i operacji 

(nie plastycznej); zakupu lekarstw, środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; przewozy do szpitala, 
ambulatorium - jeśli stan  ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie. 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego - następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł 
Zwrot kosztów rehabilitacji do SU. Warunek - koszty poniesione na terenie RP, w okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od daty 

zdarzenia; rachunki imiennie. Koszty rehabilitacji- rehabilitacja prowadzona jest na zlecenie i pod kontrola lekarza. 

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – 
następstwa NW  

2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł 
Zwrot kosztów operacji  plastycznych do SU. Warunek - koszty poniesione na terenie RP, w okresie nie dłuższym  

niż 24 m-ce od daty zdarzenia, rachunki imiennie. Koszty operacji plastycznych -  zwracane, jeśli były zalecane przez  
lekarza w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń. 

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 
Świadczenie wypłacane odrębnie w wysokości SU, jeśli do śmierci jednego lub obojga rodziców doszło wskutek NW. 

Warunek- śmierć nastąpiła w okresie 24 m-cy od NW 

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł Wypłata SU. Warunek - pobyt w szpitalu min. 2 dni  

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł Wypłata SU. Warunek - pobyt w szpitalu min. 2 dni 

Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem 
zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego 

 1 000 zł 
 (10 zł/ dzień)  

 1 500 zł 
 (15 zł/ dzień)  

 2 000 zł 
 (20 zł/ dzień)  

 3 000 zł 
 (30 zł/ dzień)  

Wypłata 1% SU za każdy dzień pobytu. Warunek - pobyt w szpitalu min. 2 dni (max. 100 dni  w okresie ubezpieczenia). 
Nie odpowiadamy za zatrucie spowodowane: spożyciem alkoholu, nikotyną, narkotykami, środkami odurzającymi, 
psychotropami, zażywaniem lekarstw nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza. 

Zdiagnozowanie Sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 
Wypłata SU. Brak odpowiedzialności, jeśli sepsa jest następstwem stanów chorobowych zdiagnozowanych i leczonych 

przed data rozpoczęcia ochrony. 

Czasowa niezdolność do nauki wskutek NW  x   x   x  3 000 zł 
 Wypłata 1% SU za każdy dzień niezdolności do nauki. Niezdolność powstała w następstwie NW. Czasowa niezdolność do 

uczęszczania na wszystkie zajęcia; Płacimy max. za 90 dni w okresie ubezpieczenia, od 1-go dnia, jeśli ubezpieczony 
przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni, lub od 15 dnia jeśli wskutek NW ubezpieczony leczył się ambulatoryjnie.  

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 

Wypłata 1% SU, czyli 100zł-200 zł za zdarzenie. W przypadku urazu niepowodującego trwałego uszczerbku (złamanie, 
skręcenie, zwichnięcie), max. wypłata to SU. Warunek wypłaty - leczenie urazu wymagało interwencji lekarskiej i było 

połączone z dalszym leczeniem - przynajmniej 1 wizyta kontrolna, a w przypadku urazu narządu ruchu - unieruchomienie  
(gips, szyna, kołnierz, gorset, stabilizator) - na co najmniej 7 dni, lub leczenie trwało powyżej 21 dni. 

Pobyt w szpitalu wskutek choroby x x x 300 zł 
 Wypłata SU. Warunki – pobyt w szpitalu min. 7 dni, choroba zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia, pobyt rozpoczął się 

po 30 dniach od daty rozpoczęcia ochrony, pobyt w szpitalu miał miejsce w okresie ochrony. 

Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym  

wózka inwalidzkiego – następstwa NW  

3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł 
Warunek -  koszty poniesione na terenie RP, w okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od daty zdarzenia; rachunki imiennie . 

Koszty poniesione wskutek NW i nie pokryte z ubezpieczenia społecznego  (zgodnie z załącznikiem nr 2 do OWU )  

Ubezpieczeniem objęte mogą być również osoby niepełnoletnie, które: uprawiają sport rekreacyjnie, w ramach szkół lub klas sportowych; uczestniczą w zajęciach sportowych na obozach sportowych lub w ramach zajęć szkolnych; 
biorą udział w regularnych i intensywnych treningach, udział w zawodach i obozach kondycyjnych. 


